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Po III kwartałach nowe rejestracje auto
busów przekroczyły poziom 2 tys. pojaz
dów (dokładnie 2085), a do końca roku 
z pewnością pobiją rekord, zbliżając się 
do 3000 jak nigdy dotąd w historii. W tej 
liczbie przeważają autobusy pow. 8 t 
DMC, z  dominacją miejskich. To wynik 
dużych zakupów z dofinansowaniem unij
nym, w perspektywie zobowiązań narzu
conych na gminy przez ustawę o elektro
mobilności. Dlatego rekordowy jest także 
udział w sprzedaży autobusów z napęda
mi alternatywnymi. 

Zgodnie z oczekiwaniami, ten rok należy 
do hybryd, których dostarczono ponad 
150 w pierwszych 9 miesiącach, a kolejne 
dostawy są realizowane. Jeśli zepchnęły 
one w cień pojazdy gazowe i w pełni elek
tryczne, to nie na długo. W czasie TRANS
EXPO miało miejsce podpisanie listu in
tencyjnego między PGNiG Obrót Detalicz
ny a MPK w Kielcach, dotyczącego budo
wy stacji CNG do końca 2019 r. Jej po
wstanie jest związane z planami MPK, wg 
których do 2025 r. po ulicach Kielc będzie 
poruszało się 60 autobusów gazowych, by 
wykonać „plan 30%” wynikający z usta
wy. Tak naprawdę zostaną kupione już 
w 2020 r., gdy będą mogły liczyć na pali
wo z ogólnodostępnej stacji. To bardzo 
ważny krok dla całego rynku pojazdów 
gazowych, bo do siedziby MPK nie jest 
daleko z S7, więc można z  jej pomocą 
zgazyfikować nie tylko miasto i okolice, ale 
także pojazdy w ruchu transferowym War
szawaKraków. 

Zgodnie z  oczekiwaniami autobusy 
elektryczne wszystkich klas były bardzo 
widoczne na tegorocznej TRANSEXPO. 

Bogate TRANSEXPO Kielce 2018 
Trwa autobusowy boom, pro-
ducenci mają trudności ze spro-
staniem terminom dostaw, więc 
mogli być w tym roku mniej 
zainteresowani bezpośrednim 
kontaktem z klientami. Nie  
pomagał też krótki czas dzielący 
kielecką imprezę od konku-
rencyjnych w Berlinie i Hano-
werze. Tymczasem stawiło się  
na nią 155 wystawców, przywo-
żąc m.in. 60 autobusów, w tym  
aż 22 premierowe. 

Jedynym „wielkim nieobecnym” był MAN, 
choć do Kielc miał najbliżej i mógł tu zo
stawić Lion’s City 12E po drodze z Hano
weru. Autosan, który jest już po swojej 
elektrycznej premierze, zorganizował tylko 
bardzo skromny punkt informacyjny. 
Plansze, tele beamy czy modele wystawo
we nie stanowią chyba większego proble
mu w XXI w.? 

Z  chłonności polskiego rynku najbar
dziej korzysta Solaris Bus & Coach, 
z  udziałem ok. 40%. Naciskana mocno 
przez Mercedesa i MANa, bolechowska 
firma musiała odpuścić w tym roku wiele 

kontraktów, nie nadążając z  realizacją 
zamówień krajowych i eksportowych, ale 
przedstawiła w Kielcach 3 pojazdy, w tym 
debiutujący Urbino 12LE lite hybrid. Jest 
w  tej informacji kropla dziegciu, bo  
p. Solange Olszewska przedstawiła się na 
konferencji prasowej jako gość przysłu
chujący się tylko z boku, po czym oddała 
głos hiszpańskim prezesom. Sama zamie
rza teraz poświęcić się pasaniu gąsek 
i dojeniu bawołów. O tempora! Tym nie
mniej wykonujemy na jej cześć nieustają
cy aplauz na stojąco, bo dokonania 
u boku męża ma wielkie, a gdy musiała 
objąć opieką i jego, i firmę, to już po prostu 
bohaterstwo. 

Solaris przywiózł do Kielc 3 autobusy: 
Urbino 12 electric, Urbino 12 hybrid z sze
regowym układem napędowym marki 
BAE i nowość w ofercie, Urbino 12 LE lite 
hybrid opracowany specjalnie pod kątem 
niskich kosztów użytkowania. Główną 
zaletą tego pojazdu ma być niskie zużycie 
paliwa dzięki mniejszej masie i wykorzy
staniu odzysku energii hamowania. Jed
nym z najważniejszych wyzwań było od
chudzenie pojazdu bez zmniejszenia 
trwałości wytrzymałości i trwałości. Masa 
własna nie sięga 9 t, całkowita z komple
tem pasażerów wynosi 15,5 t. Część 
sukcesu przypada na konstrukcję nisko
wejściową, z niską podłogą tylko w przed
niej części. Dzięki temu nie trzeba było 
szukać sztywności w  grubych profilach 
nadwozia, odpadł też jeden wykrój drzwi. 
Okazało się też, że nadwozie można skró
cić o 16 cm na tylnym zwisie (dł. całkowi
ta 11,84 m) bez szkody dla pojemności. 

W  rezultacie zachowano konstrukcję 
z typowym szkieletem stalowym, do jakiej 
są przyzwyczajeni klienci Solaris, spełnia
jącą wszystkie wymagania prawne i użyt
kowe, i tylko z niewielkimi ograniczeniami 
– to musi być zawsze hybryda lite, nie da 

się zamontować nic ciężkiego na dachu. 
Uproszczono także wyposażenie wnętrza 
pasażerskiego i kabiny kierowcy pod ką
tem oszczędności masowych. 

Sercem układu napędowego nowego 
Urbino jest silnik Cummins ISBE6 o po
jemności 4,5 l, mocy 210 KM i momencie 
obrotowym 850 Nm (w  opcji większy  
6,7 l). Dodatkowym elementem napędu 
jest maszyna elektryczna o mocy znamio
nowej 11,5 kW. Jej zadaniem jest odzysk 
energii hamowania, magazynowanej 
w  superkondensatorach o  pojemności 
100 Wh, i wspomaganie silnika spalinowe
go przy ruszaniu. Dzięki temu układ zuży
wa mniej paliwa, poniżej 30 l/100 km 
w cyklu SORT2. To umożliwia zmniejsze
nie zbiornika paliwa do 180 l, a więc po
nownie obniżenie masy. 

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid jest do
stępny w wersji z dwiema parami drzwi 
w układzie 220. Autobus może zabrać 
do 90 pasażerów, w tym 41 na miejscach 
siedzących. Oś przednia pojazdu to ZF 
RL55, most napędowy DANA G150. Po
jazd ma koła 19,5”. 

Lekka hybryda to nowa propozycja, ale 
na konferencji prasowej najwięcej uwagi 
poświęcono elektrycznym Solarisom. 
Prezentowany na TRANSEXPO Urbino 12 
electric był napędzany dwoma silnikami 
elektrycznymi o mocy maks. 125 kW każ
dy, zintegrowanymi z  osią napędową. 
Energia do ich zasilania jest magazynowa
na w bateriach Solaris High Energy o po
jemności 240 kWh. Pojazd targowy może 
być ładowany przez stacjonarną ładowar
kę zewnętrzną lub ładowarkę pokładową 
(moc 34 kW) bez konieczności instalacji 
dodatkowej infrastruktury. Prezentowany 
egzemplarz ma 28 miejsc siedzących, 
z czego 12 dostępnych z niskiej podłogi. 
To jedna z  wielu kompletacji, jakie są 
uzgadniane z zamawiającym. 

Solaris dostarczył lub zebrał dotąd za
mówienia na blisko 360 pojazdów elek
trycznych od klientów w 14 państwach. 
Dużo czy mało? Polski producent pokazał 
na TRANSEXPO 2018 pojazdy bezemisyj
ne powstałe na bazie doświadczeń z po
nad 9 mln km przejechanych przez ich 
poprzedników. W tym roku już blisko 1/3 
zamówień dotyczy elektrycznych Solari
sów. Są wśród nich dostawy prestiżowe, 
jak autobusy dla Frankfurtu (10 szt.) czy 
Berlina (15) pod nosem wielkich rywali, są 
imponujące wielkością z  rumuńskiego 
KlujNapoka (41 elektryków i może nawet 
50 trolejbusów) oraz cieszące serce lokal
ne, np. 20 hybryd dla Tomaszowa. 

Dlatego Solaris był cennym kąskiem dla 
hiszpańskiej CAF, mocnej w  napędach 
elektrycznych, a  jeszcze bez autobusów 
w  ofercie. Nowy prezes Javier Calleja 
chwalił pracowników firmy jako „bardzo 
silny zespół”, niewątpliwie słusznie, mając 
na myśli także dział konstrukcyjny. Wraz 
z  wprowadzeniem elektrycznych napę
dów Solaris pracował nad rozwiązaniami 
zapewniającymi jeszcze lepsze osiągi. 
Większość wysiłku włożonego w  rozwój 
ogrzewania w autobusach elektrycznych 
jest związana ograniczeniem zużycia ener
gii z baterii trakcyjnych. W tym celu pro
ducenci często używają  pieców grzew
czych zasilanych olejem napędowym. To 
rozwiązanie skuteczne przy bardzo nis
kich temperaturach, ale dalekie od bez
emisyjnego. Solaris zaproponował układ 
ogrzewania hybrydowego zasilany LPG, 
niskoemisyjny, znacznie tańszy niż trady
cyjny piec na olej napędowy, ze zbiornika
mi mniejszymi od stosowanych w przy
padku CNG, dzięki czemu ich zabudowa 
jest mniej skomplikowana.

Nowa możliwość wyboru pojawiła się 
w  układzie ogrzewania i  klimatyzacji, 
w którym czynnikiem roboczym jest CO2, 
obecnie rozwiązanie najbardziej przyjazne 
dla środowiska. Elektryczna pompa ciepła 
umożliwia pozyskiwanie ciepła z urządzeń 
pomocniczych, ograniczając zużycie 
energii z baterii, co skutkuje wydłużeniem 
maksymalnego zasięgu i gwarantuje wy

Nowy Solaris Urbino 
12 LE lite hybrid to 
oferta dla operato-
rów, dla których klu-
czowym parametrem 
zakupu autobusu jest 
niskie zużycie pali-
wa przy zachowaniu 
maksymalnie dużego 
komfortu pasażerów 
i kierowców. Wnętrze 
i kabinę nieco uprosz-
czono w porównaniu 
z dotychczasowym 
standardem, by zyskać 
na masie

Pani Solange Olszewska uśmiecha się już 
jako osoba prywatna, nie będzie musiała 
dłużej kierować np. siedzącym obok wice-
prezesem Zbigniewem Palenicą, zadanie 
to wzięli na siebie nowy przewodniczący 
Rady Nadzorczej Josu Imaz i nowy prezes 
Javier Calleja, z ramienia CAF, nowego 
właściciela. Łącznikiem między dawnymi 
a nowymi czasy jest też wiceprez. Dariusz 
Michalski.

Podwozie i układ napędowy lite to „skła-
dak” znanych podzespołów. Mały Cum-
mins jeździ także w hybrydzie szeregowej, 
most DANA z kołami 19,5” w Urbino 8,9.
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dajną pracę w  niskich temperaturach. 
Wszystko to przy bezemisyjnej pracy. 
Kolejną zmianą, na którą są przygotowani 
inżynierowie Solaris, jest stopniowe ogra
niczenie użycia czynnika chłodzącego 
R134a stosowanego w układach klimaty
zacji. W myśl postanowień Unii Europej
skiej, do 2030 r. ma on być zastąpiony 
znacznie przyjaźniejszym dla środowiska 
R513a. Dzięki wysiłkom polskiego produ
centa i jednego z dostawców klimatyzacje 
pojazdów z Bolechowa już dziś mogą być 
uzupełniane czystszym środkiem.

Innowacje nie ominęły również wspo
magania układu kierowniczego, z  elek
tryczną pompą zasilaną z akumulatorów 
24 V. Od pewnego czasu nowe rozwiąza
nie jest standardowo stosowane w auto
busach elektrycznych i  hybrydowych  
bolechowskiej fabryki oraz jako opcja 
w trolejbusach. Skutkuje to zmniejszonym 
zużyciem energii, pompa nie obciąża bo
wiem silnika, dzięki czemu zwiększa się 
zasięg pojazdu. Kolejnym argumentem na 
korzyść tej konstrukcji jest zmienna pręd
kość obrotowa pompy, dzięki czemu siła 
wspomagania jest większa przy niskich 
prędkościach pojazdu i maleje ze wzros
tem prędkości. Przede wszystkim jednak 
to rozwiązanie powoduje znaczny wzrost 
bezpieczeństwa, gdyż pompa wspoma
gania nie jest uzależniona od innych urzą
dzeń, których awaria w skrajnych przy
padkach mogłaby skutkować utratą ste
rowności pojazdu.

Nowością jest również system zdalnej 
diagnozy autobusów elektrycznych 
eSConnect. Usprawnia on diagnozę i ser
wis oraz umożliwia analizę danych groma
dzonych przez pojazd. Dzięki wyposaże
niu autobusów w ten system producent 
będzie mógł stworzyć bazę rzeczywistych 
danych eksploatacyjnych, a  te wykorzy
stać do dalszego doskonalenia. eSCon
nect może być zamontowany w  nowo 
produkowanych autobusach elektrycz
nych, jak i w już dostarczonych do klien
tów. Pierwsi już zdecydowali się na wdro
żenie pilotażowego rozwiązania we flo
tach. Oni również mogą korzystać z da
nych, co ułatwia optymalne wykorzystanie 
taboru. 

Wśród uzyskiwanych zdalnie danych są 
m.in. lokalizacja floty w czasie i przestrze
ni wraz z aktualnym stanem naładowania 
baterii, trasa przebyta przez autobus 
w określonym przez użytkownika czasie 
czy zużycie energii. System eSConnect 
umożliwia także zdalną identyfikację błę
dów zgłaszanych przez pojazd na pulpicie 
kierowcy, monitorowanie parametrów 

pracy autobusu i  generowanie statystyk 
m.in. dotyczących liczby cykli ładowania 
oraz czasu trwania uzupełniania energii 
w bateriach.

System zdalnej diagnozy autobusów 
elektrycznych pomaga w lepszym wyko
rzystaniu floty i zapewnieniu poprawnego 
użytkowania przez kierowców. Ponadto 
eSConnect umożliwia gromadzenie i ana
lizę danych, ułatwiając definiowanie wy
magań technicznych dla autobusów na 
poszczególnych liniach. 

Prezes Palenica przypomniał także na 
konferencji o linii części zamiennych Sola
ris Optiline do rodziny Urbino. Mają one 
tak samo wysoką jakość jak na pierwszy 
montaż i  zapewniają najwyższą wydaj
ność. Od momentu pojawienia się na 
rynku produkty Optiline trafiły do ponad 
100 klientów w 22 krajach. Na linię skła
dają się klocki hamulcowe, filtry do ukła
dów silnikowych i  klimatyzacji, a  teraz 
także miechy zawieszenia pneumatyczne
go. Większość tych elementów wymienia 
się średnio dwa razy do roku. Linia pro
duktów dostosowanych do konfiguracji 
i sposobu eksploatacji Urbino umożliwia 
wydłużenie interwałów między wymiana
mi, a  tym samym zmniejszenie kosztów 
obsługi. Części Optiline spełniają wszyst
kie wymogi techniczne i środowiskowe. 

Klocki hamulcowe Optiline, sprzedawa
ne od ponad 3 lat, stały się wiodącym 
produktem w  aftermarketowej ofercie: 
klienci zamontowali już ponad 13 tys. 
kompletów. Zebrane doświadczenia 

Elektryczny Urbino 12 z nową stylizacją przedniej ściany. Choć to targowa nowość, 
pierwsza hybryda Solaris w nowym w tym designie już jeździ w Pabianicach.

Słupska MMI jako dealer tureckie-
go Karsana oferowała elektrycznego  
JEST-a, pokazując także własnego URBY 
na podwoziu Daily z konwencjonalnym 
napędem. Jeśli jednak oczyma wyobraźni 
dorysujemy mu na dachu garb z butlami 
gazowymi, ujrzymy realizowane właśnie 
minibusy CNG dla Tychów, z modyfika-
cjami układu zasilania umożliwiającymi 
zwiększenie zasięgu. Własny elektryk,  
o klasę wyżej, jest w sferze pomysłów na 
nieodległą przyszłość.  

Elektryfikacja nie omija małych miast 
i producentów mniejszych niż Solaris. 
Automet przywiózł do Kielc elektrycz-
nego minibusa MiniCity zbudowanego 
na bazie MB Sprintera na zamówienie 
Wągrowca.

wszystkie pojazdy miejskie marki Solaris 
będą miały spójny wygląd. Nowe oświet
lenie przedniego bazuje w  całości na 
technologii LED, dotychczasowych 5 re
flektorów wszystkich świateł (drogowe, 
mijania, przeciwmgielne, kierunkowskazy 
i  pozycyjne) zastąpiono trzema. Nowy 
design przodu autobusu oznacza lepszą 
widoczność dla kierowcy i  optymalną 
aerodynamikę, poprawiono również czy
telność przedniej tablicy kierunkowej dla 
pasażerów. Zmieniony kształt osłon da
chowych oznacza efektywniejszy montaż 
i  lepsze odprowadzanie wody z  dachu 
autobusu. 

To jednak tylko przygrywka do tema
tów, z  jakimi Solaris pokaże się w przy
szłym roku. Na końcowym etapie są próby 
elektrycznego autobusu 2przegubowego 
o długości ponad 24 m, skonstruowanego 
jako platforma otwarta co do wersji napę
du. Może być bateryjny, hybrydowy lub 
trolejbusowy, zależnie od tego, co najbar
dziej pasuje użytkownikom linii typu BRT, 
do których jest adresowany. Kontakty 
zagraniczne CAF mogą być pomocne 
prze komercjalizacji tego pomysłu. Będzie 
gotowy także nowy autobus z ogniwem 
paliwowym zasilanym wodorem. 

Więc jeśli nie Solaris, to kto, jeśli chodzi 
o elektryfikację polskiego transportu pub
licznego? W tym roku mocno pokazało się 
Volvo, ale  hybrydami, dostarczonymi do 
wielu polskich miast z Krakowem na czele. 
Plany Autosanu nie są bliżej znane, być 
może zapowiadane przeniesienie firmy do 
mniej utajniającego się właściciela przy
niesie przełom informacyjny. Ursus Bus, 
który wyglądał na najgroźniejszego rywa
la, może teraz wyhamować na tym trud
nym rynku ze względu na kłopoty finanso
we spółkimatki. 

Warto przypomnieć, że od tego lata 
jeździ pierwszy polski minibus elektrycz
ny, wykonany przez sanocki Automet dla 
ZKM Wągrowiec. MiniCity przewozi bez
emisyjnie 22 pasażerów, obiecywany za
sięg to 150 km. Niewykluczone, że już 
wkrótce w tej kategorii dołączą inne marki, 
mając komfortową sytuację: w Polsce 
działają duzi producenci baterii elektrycz
nych, dysponując know how w stosowa
niu ich w pojazdach. Automet korzystał  
z pomocy austriackiej firmy Kreisel, która 
dobrała napęd i rozmieszczenie układu 
zasilania w minibusie, bazującym w tym 
przypadku na Sprinterze. Takie samo  
zadanie z przyjemnością wykonają np.  
Impact czy BMZ. Minibus elektryczny za
powiada AutoCuby, bateryjny midi może 
już wkrótce powstać w MMI.(WK) 
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miejskich Solaris ma raptem 4 lata i zyska
ła ogromne uznanie na rynku, ale klienci 
i pasażerowie mają coraz większe oczeki
wania, więc dokonano ulepszeń o charak

terze ewolucyjnym. Zmiany w wyglądzie 
zewnętrznym mają także praktyczną 
stronę, były bowiem skorelowane z praca
mi nad Urbino LE lite hybrid. Dzięki temu 

umożliwiły wprowadzenie kolejnych udos
konaleń. W nowej generacji klocków wy
korzystano zmodyfikowaną mieszankę 
materiału ciernego o nieco mniejszej twar
dości. Dzięki temu nowa okładzina jest 
bardziej ściśliwa i  lepiej dostosowuje się 
do powierzchni tarczy hamulcowej, chro
niąc ją przed nadmiernym zużyciem. Eli
minuje także nadmierne tarcie, zapewnia
jąc cichą pracę. Klocki Optiline nowej 
generacji mają nacięcie, które stanowi 
kolejny kanał odprowadzający pył i gazy 
wytwarzane w  procesie hamowania. 
W ten sposób ograniczono również drga
nia generujące dźwięki przy hamowaniu 
i wyrównano naprężenia na powierzchni 
okładziny, minimalizując ryzyko pęknięcia. 

Jeszcze w tym roku w sprzedaży poja
wią się progresywne miechy zawieszenia 
pneumatycznego do nowej generacji 
Urbino. Reagują one na nierówności na
wierzchni i pomagają utrzymać położenie 
pojazdu w czasie jazdy. Miechy Optiline 
zaprojektowano przy udziale inżynierów 
Solarisa, znających specyfikę Urbino no
wej generacji, dzięki czemu uwzględniono 
charakterystykę eksploatacji zawieszenia. 
Miechy Optiline będą mogły być stosowa
ne zamiennie z  wykorzystywanymi  na 
pierwszym montażu, także w pojazdach 
na gwarancji.

Prezentowane na TRANSEXPO Solarisy 
miały nowy wygląd, który od stycznia 
2019 r. stanie się standardem dla wszyst
kich pojazdów miejskich z rodzin Urbino 
i  Trollino. Obecna generacja autobusów 




